ZÁPIS ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
KONANÉHO DNE 10. 6. 2019, OD 17:30 HODIN V SÁLE HOTELU FREUD.
Přítomno 13 členů zastupitelstva:
Mgr. Pavlína Stankayová
Tomáš Kokeš
RNDr. Miroslav Hůrka
Ing. Petr Lechner
Ing. Luděk Mrkva
Milan Macura
Michal Kuboš
Mgr. Vladimíra Tomečková
Ing. Petr Oleš
Mgr. Jana Veličková
Ing. Miroslav Mališ
Jiří Pavlán
Martina Klímková
Omluveni:
Marek Sobala
Jaroslav Zátopek
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1.

ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Zasedání Zastupitelstva obce Ostravice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:30 hodin starostkou
obce Mgr. Pavlínou Stankayovou (dále jako „předsedající“).
Předsedající upozornila veřejnost a zastupitele, že zasedání zastupitelstva je přenášeno on-line na internetu.
Zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Ostravice zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 03.06.2019 do 10.06.2019. Současně byla zveřejněna
na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatovala, že je přítomno
13 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
§

§
§
§

§
§

Zastupitel Miroslav Mališ požádal o slovo do zápisu. „Upozorňuji zastupitelstvo na to, že dnešní jednání
zastupitelstva není svoláno v souladu s paragrafem 93 odst. 1 Zákona o obcích, kde dle metodického
pokynu Ministerstva vnitra není zastupitelstvo řádně svoláno minimálně po dobu 7 dnů po sobě jdoucích
dni předcházejícímu zasedání zastupitelstva obce. Tudíž považuji toto jednání za svolané v rozporu se
zákonem.“
Starostka obce Ostravice přečetla část metodiky MVČR. Oznamuje, že se zastupitelstvo bude držet
platného znění.
Místostarosta obce Ostravice informuje zastupitele, že dle judikatury nejvyššího správního soudu a
metodiky Ministerstva vnitra je zastupitelstvo svoláno v souladu se zákonem.
Zasedání zastupitelstva obce Ostravice opustili členové zastupitelstva v 17:48 hodin:
o Ing. Miroslav Mališ
o Jiří Pavlán
o Mgr. Jana Veličková
o Martina Klímková
Starostka obce Ostravice konstatuje, že v aktuálním počtu 9 členů zastupitelstva je zastupitelstvo
usnášeníschopné.
Příloha č. 3 – Vyjádření Ministerstva vnitra České republiky (odbor veřejné správy, dozoru a kontroly) k
zákonnosti zasedání zastupitelstva obce s ohledem na dodržení zásady veřejnosti.
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2.

VOLBA NÁVRHOVÉ KOMISE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU, ZAPISOVATEL

Předsedající navrhla určit členy návrhové komise Ing. Petra Oleše a Ing. Petra Lechnera.
Předsedající navrhla určit ověřovatelé zápisu RNDr. Miroslava Hůrku a Ing. Luďka Mrkvu a zapisovatele Jiřího
Leiferta.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům. Nebyly vzneseny žádné dotazy ze strany zastupitelstva ani občanů.
Usnesení č. 1/4
Zastupitelstvo obce Ostravice volí členy návrhové komise Ing. Petra Oleše a Ing. Petra Lechnera, ověřovatelé zápisu
RNDr. Miroslava Hůrku a Ing. Luďka Mrkvu a zapisovatele Jiřího Leiferta.

Hlasování k usnesení č. 1/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 1/4 bylo SCHVÁLENO.

3.

0

Zdrželi se:

0

PROGRAM

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou zveřejněnou na úřední desce.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zapisovatel
Program jednání zastupitelstva
Schválení účetní uzávěrky
Závěrečný účet 2018
Přijetí kontokorentního úvěru
Kontrola plnění usnesení RO č. 11 -18
Kontrola plnění usnesení ZO č. 3
Smlouva o smlouvě budoucí Lesy České Republiky (most Baheník)
Výzva k podání nabídek zakázka mostek přes potok Baheník
Schválení zadání přezkumu hospodaření
Žádost JSDH (přístavba hasičské zbrojnice)
Zpráva předsedy finančního výboru č. 4 – 6
Zpráva předsedy kontrolního výboru č. 2 a 3
Různé, diskuze

Rozprava:

požaduje zapsání skutečnosti, že zastupitelé odešli.
Mgr. Stankayová potvrzuje, že tato skutečnost bude zaznamenána v zápisu.

Usnesení č. 2/4
Zastupitelstvo obce Ostravice schvaluje program dnešního zasedání.
Hlasování k usnesení č. 2/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 2/4 bylo SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:
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0

4.

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Zastupitelstvo obce projednalo účetní závěrku.
Rozprava:

Nebyly vzneseny žádné dotazy ze strany zastupitelstva ani občanů.

Usnesení č. 3/4
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za období roku 2018, k rozvahovému dni 31.12.2018.
Dodané podklady ke schválení účetní závěrky tvoří:
a/
Účetní výkazy sestavené k 31.12.2018 – Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha – viz příloha závěrečného
účtu obce.
b/

Inventarizační zpráva.

Hlasování k usnesení č. 3/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 3/4 bylo SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:
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0

5.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET

Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet 2018.

Rozprava:
Ing. Oleš

Žádá bližší komentář k účetní závěrce.

Mgr. Stankayová

Uvádí stavy příjmů 59,5 (mio) a výdajů 52,8 (mio).

p. Němcová

Uvádí informace k závěrečnému účtu, výsledovce, k výnosům a nákladům, k výsledku
hospodaření, k účetní závěrce a stavů úvěrových účtů (kanalizace, rekonstrukce budovy MŠ,
kluziště, jistina SOČO 2011-2025, krátkodobý revolvingový úvěr – splaceno 01/2019),
zůstatky v bankovních ústavech (KB, ČS, ČNB), informace k příspěvkovým organizacím,
přehled majetku, majetek – kompostéry – dotace, dlouhodobý hmotný majetek, dary MSK
hasičům, vyřazovaný majetek (vč. podium TJ Sokol Ostravice), nedokončený majetek
(projekty, jejich historické zrušení jako podnět pro zastupitelstvo). Další obecné informace
k závěrce. Informace byly vyvěšeny elektronicky.
Komentář k závěrečnému účtu. K projektům z minulých let. Skleník (966 tis.), jak je možné že
to stálo tolik, žádá podnět pro kontrolní a finanční výbor,
uvádí případ článku
Ostravičan a jeho řešení s bývalým starostou a ředitelkou školy, (obvinění ze lži) ptá se
vedení obce na aktuální stav. Trvá na tom, že stavba je předražená. Údajně hrozí další
pokuta.

Mgr.Tomečková

Informuje o projektu přeshraniční spolupráce, projekt skleník v rámci spolupráce
s partnerskou obcí Breza, vzájemné propojení škol, zlepšování uplatnění při výběru povolání,
další informace k projektu. Pokuta byla za nedodržení podmínek projektu. Za dodržení
podmínek odpovídal člověk zodpovědný za projekt.

p. Kokeš

Informace k sankci, rozložení sankcí, informace o odvolání, informace k celkové
problematice případu, právním zastoupení, investiční oddělení, vedení obce. Informace
k soutěži. Informace k výběrovému řízení.

Mgr. Stankayová

Jedná se o krácení dotace.
Ve finále to zaplatí daňový poplatník.
Dává podnět na maximální ostražitost při řešení těchto akcí.

p. Kokeš

Informuje o řešení právní cestou. Snaha o snížení sankce. Dle výsledku bude nutné vyvodit
další postup.
Podává informace k problematice a původně navrženým parametrům (sklo vs. plast).

p. Kokeš

Upřesňuje informace k dotačnímu programu a fungování výměny žáků v rámci projektu.
Odpovědnost osob bude nutné vyvodit až dle finálního stavu.
Upozorňuje na obecnou promlčecí lhůtu.
Kritizuje vedení realizace zakázky z evropských dotací.

p. Kokeš

Pokud škoda vznikne, bude se tato muset řešit.
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Usnesení č. 4/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet obce Ostravice za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce, a to bez výhrad.
Hlasování k usnesení č. 4/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 4/4 bylo SCHVÁLENO.

6.

0

Zdrželi se:

0

PŘIJETÍ KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU

Zastupitelstvo obce projednalo potřebu kontokorentního úvěru. Starostka obce představila důvod potřeby
kontokorentního úvěru a parametry úvěrových nabídek.
Rozprava:
Ing. Oleš

Důvod potřeby úvěru. Pro obec to výhodné není. Obec skončila s kladným hospodařením.

p. Němcová

Uvádí, že je jedná o finanční rezervu, na opravy mostků, cest, pasportizaci vodovodů, jedná
se o zálohu na nečekané výdaje, dodržení rozpočtových nákupů, materiálů, oprav, mzdy a
jiné provozní výdaje, dobré podmínky, při nečerpání je zatíženo minimálním poplatkem.

p. Kokeš

Nechtěli jsme čerpat, z důvodu kritických oprav budov a chodníků, vodovod pasportizace,
nevíme odkud přijdou výdaje, uvádí např. střechu na základní škole, která je v kritickém
stavu (fotodokumentace), chybí tašky, 60% popraskaných tašek, bude nutno zvážit investice
z důvodů zamezení škod.
Střecha není na věky, je stavěná 2002-2003, určitě doznala změny, podivuje se nad
pobíráním kontokorentních úvěrů, vzít úvěr 7 mil. korun na kluziště za školou, zpochybňuje
hospodaření minulého vedení, špatné soutěžení zakázky (skleník).
Uvádí, že na kluziště na hřišti byl vysoutěžen úvěr za celkem solidní podmínky. Tento úvěr
nebyl na kontokorent. Ptá se na investiční plány na havarijní stavy.

p. Kokeš

Investiční plány řešíme, uvádí další informace k projektům, investičnímu plánu. Uvádí
projekty mostek, kanalizace DPS, střecha. Upřesňuje informace ke kontokorentu a
financování kluziště.

Mgr. Stankayová

Snažíme se hledat dotační tituly, další informace k problematice.
Berme kontokorent na další živelné havarijní a nenadálé záležitosti. Cesty, chodníky, mostky,
střechy. Uvádí možné kritické situace občanů.

Usnesení č. 5/4
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí kontokorentního úvěru ve výši 3 500 000,- Kč (slovy:
třimilionypětsettisíckorunčeských) s úvěrovou sazbou a parametry: 1M PRIBOR + pevná odchylka 0,35% p. a.
Poskytovatel úvěru: Komerční banka a.s.

Hlasování k usnesení č. 5/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 5/4 bylo SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:
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0

7.

KONTROLA PLNĚNÍ RADY OBCE

Zastupitelstvu obce byly předloženy zápisy z 11 - 18 zasedání RO.
Starostka Mgr. Pavlína Stankayová požádala místostarostu pana Tomáše Kokeše o přednesení zprávy o činnosti rady
obce za minulé období.
Pan Tomáš Kokeš přednesl zprávu o činnosti rady obce. Rada se v tomto období sešla 8x. Zápisy 11. - 18. z jednání
rady obce jsou vyvěšeny na úředních deskách obecního úřadu, zastupitelé je dostali v materiálech a zápisy jsou k
nahlédnutí na obecním úřadě.
Rozprava:
Ing. Oleš

Kritizuje strohost zápisů. Kritizuje schválené různé příspěvky, uvádí různé subjekty /15/,
uniká mu souvislost s Ostravicí u některých subjektů, žádá zdůvodnění. Uvádí Žirafa FrýdekMístek, Klub českých turistů Vyšní Lhoty, Volejbal Frýdlant, Sportovní klub Pržno. Chápe
kotlíkovou dotaci pro Ostravičany, Výtvarnou skupinu Petra Bezruče. Proč jim přispíváme.
V zápise z rady není zdůvodnění. Považuje toto za nedostatečné.

Mgr. Stankayová

Informace k logice dotací. Vyhodnocování zpětné vazby i v návaznosti na minulost.

p. Němcová

Poskytuje informace k finančním darům, finanční dary a veřejnoprávní smlouvy jsou
k nahlédnutí na obecním úřadě. Záležitosti se vždy týkají ostravických dětí. Dále viz.
informace k finančním darům.

p. Kokeš

Poskytuje další informace k poskytnutým darům. V usnesení nelze zdůvodňovat. Příspěvky
jsou vždy pro lidi, kteří jsou spojeni s Ostravicí. Pracuje se na databázi smluv a jejich
elektronickém zveřejňování.
Další informace. Žádá o doplnění zdůvodnění účastí občanů/dětí Ostravice.
Stačí strohá informace, kdo za co dostal dotaci.

Usnesení č. 6/4
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o usnesení z 11. - 18. jednání Rady obce Ostravice.

Hlasování k usnesení č. 6/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 6/4 bylo SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:
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0

8.

KONTROLA PLNĚNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Zastupitelstvu obce byl předložen zápis č.3 ze zasedání ZO.
Starostka obce seznámila zastupitele a veřejnost s plněním usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce.
Rozprava:

Nebyly vzneseny žádné dotazy ze strany zastupitelstva ani občanů.

Usnesení č. 7/4
Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení z 3. zasedání zastupitelstva obce.

Hlasování k usnesení č. 7/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 7/4 bylo SCHVÁLENO.

9.

0

Zdrželi se:

0

MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI – SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

Místostarosta obce Ostravice seznámil přítomné zastupitele a veřejnost s detaily smlouvy a důvodu jejího zřízení.
Zastupitelstvo obce projednalo Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy ČR s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec
Králové, zast. ing. Mir. Kahánkem, na odkoupení části pozemku z p.č. 4475/4 – vodní plocha po realizaci stavby
„Most přes Baheník na MK č.22 v Ostravici“.
Rozprava:
O kolik se jedná metrů. O co se jedná přesně.
p. Kokeš

Jedná se o zábor 250 metrů, jedná se pouze o výkup mostku a koryta pod ním, dle
skutečného zaměření.
Jaká bude cena?

p. Kokeš

Cena bude stanovena znaleckým posudkem.
Spousta cest obcí spravovaných cest není v majetku obce, nechápe proč obec má cokoliv
kupovat od České republiky, proč Lesy ČR potřebují komunikaci když dělají pouze správce,
byť za minimální cenu. Proč Lesy ČR potřebují komunikaci. Nic tam netěží. Proč se věci neřeší
globálně. Co řeší hloupých 250m.

p. Kokeš

Vysvětluje problematiku a situaci. Dále uvádí, že je možné, že to bude zdarma, bude záležet
na konečné situaci. Jedná se o majetek. Nelze učinit pouze darovací smlouvu.

Usnesení č. 8/4
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí kupní s Lesy ČR s.p., IČ 42196451, se sídlem Hradec
Králové, zast. ing. Mir. Kahánkem, na odkoupení části pozemku z p.č. 4475/4 – vodní plocha po realizaci stavby
„Most přes Baheník na MK č.22 v Ostravici“. Pro kupní smlouvu bude přesná výměra stanovená geometrickým
plánem a kupní cena znaleckým posudkem.

Hlasování k usnesení č. 8/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 8/4 BYLO SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:
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0

10. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK MOSTEK BAHENÍK
Výzva k podání nabídky. Dle směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.
Rozprava:
Ing. Oleš

Kdy vidíte realizaci té stavby toho mostku?

p. Kokeš

Bude se soutěžit i termín (kritérium hodnotícího procesu), letos se začne stavět, min. 2,5
měsíce stavba, minulé vedení nepožádalo o územní rozhodnutí, museli jsme udělat novou
dokumentaci za další finanční náklady, další vysvětlení k problematice (situační výkresy,
stavební úřad).
Bojí se o přelití při deštích. Kritizuje hlučnost stávajícího řešení.
Ptá se na stav rozjednání s lesy.

p. Kokeš

Ano je rozjednáno. Čeká se pouze na schválení zastupitelstvem.

Usnesení 9/4:
Zastupitelstvo obce schvaluje výzvu k podání nabídek a seznam obeslaných firem na stavbu mostku Baheník, dle
směrnice 1/2014 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Hlasování k usnesení č. 9/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 9/4 BYLO SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:

0

11. ZADÁNÍ PŘEZKUMU HOSPODAŘENÍ
Zastupitelstvo obce projednalo zpracování auditu – přezkumu hospodaření obce za rok 2019.
Rozprava:
Proč ne krajský a proč soukromý audit? K čemu se přiklání vedení obce.
Zastupitelstvo odsouhlasilo, že bude auditovat krajský úřad.
Vedení obce nechalo udělat audit soukromému sektoru.
Mgr. Stankayová

Jsme pro krajský audit.

Usnesení č. 10/4
Zastupitelstvo obce schvaluje zpracování auditu – přezkumu hospodaření obce za rok 2019, který provede Krajský
úřad.

Hlasování k usnesení č. 10/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 10/4 BYLO SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:

Stránka 9 z 12

0

12. ŽÁDOST JSDH (PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE)
Vedoucí JSDH R. Lojkásek informoval o dotaci pro využití jednotky požární ochrany z Ministerstva Vnitra v rámci
dotačního titulu 'Účelová investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve výzvě ,,Stavba nebo
rekonstrukce požární zbrojnice".
Vedení obce, zvláště teď kdy je vypsán dotační titul, by mělo řešit přístavbu hasičské zbrojnice o jedno garážové
stání, pro parkování požární techniky, dopravní automobil přívěsných vozíků-člun, přívěs PS12 a jiné.
Rada obce projednala žádost pana Romana Lojkáska (velitele JSDH Ostravice) o podání žádosti o dotaci na přístavbu
hasičské zbrojnice. Investice v současné době není zařazena do investičního plánu obce Ostravice.
Rada obce předmětnou žádost předkládá zastupitelstvu obce a doporučuje zastupitelstvu obce přijmout toto
usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení přístavby hasičské zbrojnice do investičního plánu obce
Ostravice.“
Rozprava:

Nebyly vzneseny žádné dotazy ze strany zastupitelstva ani občanů.

Usnesení č. 11/4
Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení přístavby hasičské zbrojnice do investičního plánu obce Ostravice.
Hlasování k usnesení č. 11/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 11/4 bylo SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:

0

13. ZPRÁVA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU
Předseda výboru pan Milan Macura přečetl zprávy z 4., 5., a 6. finančního výboru.
Rozprava:

Dotazy na podrobnosti vybavení rolby na úpravu ledu a soulad vybavení rolby s výzvou
k podání nabídek a technickou specifikací zadání veřejné zakázky.

Milan Macura:

Odkazuje na zápis finančního výboru a zprávu o provedené kontrole z 19.02.2019.

Usnesení č. 12/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy finančního výboru. Zastupitelstvo pověřuje vedení obce
zadáním znaleckého a právního posudku na cenu zakoupených částí kluziště.

Hlasování k usnesení č. 12/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 12/4 bylo SCHVÁLENO.

0
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Zdrželi se:

0

14. ZPRÁVA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU
Předseda výboru Ing. Petr Oleš přečetl zprávu z 2. a 3. kontrolního výboru.
Rozprava:

Obecná diskuse. Příprava materiálů a podkladů kontrolního výboru. Kluziště. Problematika
Mateřská školka. Kuchyně mateřské školky. 40 let bez investice. Havarijní stav. Plot u
Mateřské školky. Různé.
Nebyly vzneseny žádné dotazy ze strany zastupitelstva ani občanů.

Ing. Lechner:

Dotaz na neočíslovaný zápis výboru.

Ing.Oleš

Jedná se o zprávu o kontrole, nejedná se o zápis.

Usnesení č. 13/4
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru.

Hlasování k usnesení č. 13/4
Pro:
9
Proti:
Usnesení č. 13/4 bylo SCHVÁLENO.

0

Zdrželi se:

0

15. RŮZNÉ, DISKUSE
p. Kokeš

Kluziště informace k problematice, nákladům, problematika provozu v období sněhu
(kluziště vs. chodníky), zaměstnanci vs. brigádníci, náročnost údržby, nepočítalo se s tím
v záměru, nadstandard, stojí to venku na dešti, mantinely, jednotka. Investiční plán,
rozpracovaný návrh, havarijní stavy (DPS Gastum), strategie kuchyně (škola, školka, DPS),
strategie v oblasti kapacity, centrální jídelna, aktuálně problémy s hygienou. Z toho důvodu
taktéž kontokorent.
Problematika ulice u řeky. Ruch, provoz, kola, auta. Dopad na seniory. Již bylo požadováno
snížení rychlosti, retardéry.

Mgr. Stankayová

Bude potřeba vyjádření dotčených.

p. Kokeš

Vyjádření k problematice v lokalitě + oblasti Sepetná, zpracováváno v rámci územního plánu,
nutná spoluúčast dotčených osob, v rámci jednoho celku, zpracovávají se 4 projekty na
příčné prahy (mazák, za kostelem, sepetná před chatovištěm, ve vaší lokalitě). Souhlasy již
existují. K instalaci příčných prahů bude potřeba vyjádření dotčených majitelů sousedních
nemovitostí.
Kolik stojí projekt na pásy, retardéry.

p. Kokeš

Vysvětlení cenové politiky. Pás kolem 25 000 Kč. Projektant kolem 4 - 5 000 Kč. Umístění
dopravního značení. Spojeno do Sepetné z důvodu úspor.

Další diskuse (problematiky):
·
·
·
·
·
·
·

Příčné prahy, snižování rychlosti, investice v této oblasti.
Cyklostezka vs. Cyklotrasa v lokalitě u řeky
Průjezdnost Sepetná.
Parkování vs. parkoviště Sepetná. Zpoplatnění. Značení.
Problematika plochy mimo silnici. Vyhrazená parkoviště.
Parkování v Ostravici. Finanční potenciál. Migrace provozu aut.
Dopravní analýza.
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·
·
·
·

Turismus v Ostravici.
Podnět na označení „Smrčková“ (oprava mostku, Biskupské Lesy).
Označování cest v CHKO (povolení k závodu aj.).
Problematika výjezdu z parkoviště. Informace o jednání dotčených orgánů. Problematika projektu
rozšíření parkoviště. Příslib SŽDC ohledně možné podpory.
Čistá Odra. Problematika. Finanční situace. Aktuálně řízeno RNDr. Hůrkou. Bez místopředsedy.
Výběrové řízení na advokáta (zastupování v insolvenci). Aktuálně se shání provozní pracovník
(elektrikář, vodař, instalatér). Bez obsazené ředitelské funkce. Problematika ochranného valu. Řešeno
v rámci svazku. Součást projektu. Ozelenění. Izolace. Nebezpečí z prodlení (2017). Náklady na
zbudování hrazeny svazkem. Dotační peníze. Rozpočet SOČO 2019. Jednání se zástupci FNO.
Zhodnocení vztahů. Reklamace.
Kluziště
Zastávka u Tkáče
Problematika vlastnických vztahů, pozemní komunikace, územní plán, investiční plán, projektové
záměry, komunikace na úrovni zastupitelstva.
Problematika daně z nemovitosti. Problematika svozu odpadů a odpadového hospodářství.
Rozpočtová rizika.
Pochvala Ing. Oleše za nové řešení webových stránek.

·

·
·
·
·
·

Starostka obce Ostravice, Mgr. Pavlína Stankayová ukončila 4. zasedání zastupitelstva obce Ostravice ve 20:45
hodin.
Přílohy zápisu:
1.

Prezenční listina

2.

Zveřejněná informace o konání zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

3.

Stanovisko MVČR - Zákonnost zasedání zastupitelstva obce s ohledem na dodržení zásady veřejnosti

4.

Zprávy finančního výboru

5.

Zpráva kontrolního výboru

Zápis byl vyhotoven dne: 20.06.2019
Zapisovatel:

Ověřovatelé:
.............................................. dne ...........................................

.............................................. dne ...........................................

Starostka:
.............................................. dne ...........................................
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OZNÁMENÍ
STAROSTKA OBCE OSTRAVICE SVOLÁVÁ

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OSTRAVICE
Místo konání: sál hotelu Freud

Ostravice č. p. 190
Doba konání: pondělí 10. června 2019 v 17:30 hod.
Program:
1)

Zahájení

2)

Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, zapisovatel

3)

Program jednání zastupitelstva

4)

Schválení účetní uzávěrky

5)

Závěrečný účet 2018

6)

Přijetí kontokorentního úvěru

7)

Kontrola plnění usnesení RO č. 11 -18

8)

Kontrola plnění usnesení ZO č. 3

9)

Smlouva o smlouvě budoucí LČR (most Baheník)

10)

Výzva k podání nabídek zakázka mostek přes potok Baheník

11)

Schválení zadání přezkumu hospodaření

12)

Žádost JSDH (přístavba hasičské zbrojnice)

13)

Zpráva předsedy finančního výboru č. 4 - 6

14)

Zpráva předsedy kontrolního výboru č. 2 a 3

15)

Různé, diskuze
Mgr. Pavlína Stankayová
starostka obce Ostravice

ZASEDÁNÍ JE VEŘEJNÉ
Vyvěšeno na úřední desce dne: 03. 06. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:……………………………………

*MVCRX04IJUC8*
MVCRX04IJUC8
prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
Č. j. MV- 83125-2/ODK-2019

Praha 11. června 2019

Vážená paní
Mgr. Pavlína Stankayová
starostka obce Ostravice
Obec Ostravice
Ostravice č.p. 577
739 14
elektronicky na e-mail starostka@obec-ostravice.cz
Zákonnost zasedání zastupitelstva obce s ohledem na dodržení zásady veřejnosti
Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, obdrželo
dnešního dne Vaši žádost o posouzení zákonnosti zasedání zastupitelstva konaného
dne 10. 6. 2019, a to z důvodu namítaného porušení povinnosti plynoucí z § 93 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
podle něhož obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu
připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce
obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může
informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Konkrétně uvádíte, že „pozvánka“ na zasedání zastupitelstva ve smyslu § 93
odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na fyzické i elektronické úřední desce dne
3. 6. 2019 (v 10:02). Informace o konání zasedání byla dále šířena rozhlasem
a prostřednictvím sms zpráv. Zasedání se konalo dne 10. 6. 2019 od 17:30,
veřejnost byla přítomna. Při jednání však jeden z členů zastupitelstva namítl porušení
§ 93 odst. 1 zákona o obcích s tím, že informace nebyla na úřední desce zveřejněna
po dobu 7 celých kalendářních dnů. Jednání přesto proběhlo a zasedání bylo
usnášeníschopné (po odchodu některých zastupitelů bylo přítomno z 15 členů
celkem 9 členů, tedy nadpoloviční většina).
K Vaší žádosti sdělujeme následující právně nezávazné stanovisko:

1

Zákon o obcích jako jeden z klíčových znaků zasedání zastupitelstva stanoví
jeho veřejnost (§ 93 odst. 3). Ta se sestává jednak z toho, že při samotném průběhu
zasedání může být kdokoli přítomen, a dále z toho, že zasedání je předepsaným
způsobem svoláno. Svolání zasedání se přitom uskutečňuje právě zveřejněním
informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích po zákonem stanoveno dobu (7 dnů).
Porušení této povinnosti bylo, jak vyplývá z Vaší žádosti, namítáno.
Počítání 7 dnů ve smyslu § 93 odst. 1 zákona o obcích zákon výslovně
neupravuje. Z judikatury Nejvyššího správního soudu, který se touto otázkou
zabýval, však lze dospět k závěru, že pro splnění této zákonem stanovené doby
zveřejnění postačí, pokud je informace zveřejněna po 7 dnů včetně dne jejího
zveřejnění i sejmutí z úřední desky (reálně je tedy informace na úřední desce po
dobu pouze 5 celých kalendářních dnů). Tento závěr vyplývá z Vámi uváděných
rozsudků ze dne 26. 5. 2010, č. j. 8 Ao 1/2007-94 a ze dne 24. 10. 2007, č. j. 2 Ao
2/2007-73). S ohledem na zmíněná soudní rozhodnutí a na Vámi poskytnuté údaje
tedy lze usuzovat, že doba zveřejnění informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla ve vztahu k zasedání konaném dne 10. 6. 2019 splněna.
Zbývá dodat, že Ministerstvo vnitra k počítání doby podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích vydalo výkladové stanovisko č. 2/2008, které je dostupné na
https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/stanovisko-odk-c-02-2008-dusledky-porusenipovinnosti-obecniho-uradu-informovat-o-miste-dobe-a-o-navrzenem-programupripravovaneho-zasedani-zastupitelstva-obce.aspx.
V tomto
stanovisku
sice
doporučujeme z důvodu širší informovanosti, aby informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla zveřejněna po dobu celých 7 kalendářních dnů, současně však
s odkazem na uvedená soudní rozhodnutí konstatujeme, že povinnosti podle
zmíněného ustanovení bude učiněno zadost i při započtení dne zveřejnění i sejmutí
z úřední desky, tedy při reálném zveřejnění po dobu celých 5 kalendářních dnů.
Ing. Marie Kostruhová
ředitelka odboru
v zastoupení
Ing. Tomáš Pösl
vedoucí oddělení kontroly

Vyřizuje: JUDr. Adam Furek
tel. č.:
974 816 421
e-mail: odbordk@mvcr.cz

2

Zápis
z 4. schůze Finančního výboru konané dne 6..3.2019 v 16 hodin na OÚ Ostravice

Přítomni: Milan Macura
Mgr. et Bc. Miroslav Štefek
Ing. Jakub Žejdlík
Josef Slezák
Lukáš Martinisko

Program:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zahájení
Kontrola mobilního kluziště/ výsledek kontroly viz. přílohy 16 stran/
Kontrola pokladny OÚ Ostravice / výsledek kontroly viz. příloha 1 strana/
Diskuze
Závěr
Ukončení
1. Zahájení

Jednání zahájil předseda FV Milan Macura v 16 hod
2. Kontrola mobilního kluziště /výsledek kontroly/

Členové finančního výboru Ing. Jakub Žejdlík ,Josef Slezák
Mgr. et Bc. Miroslav Štefek, Lukáš Martinisko
provedli dne 30 .1. 2019 fyzickou kontrolu majetku mobilního kluziště v areálu ZŠ
v Ostravici. Výsledek o provedené kontrole viz. přílohy 16 stran a závěr vyjádření
FV k kontrole mobilního kluziště.
3. Kontrola pokladny OÚ Ostravice

Dne 4. března 2019, členové finančního výboru Ing. Jakub Žejdlík a Mgr. et Bc.
Miroslav Štefek, provedli kontrola příjmů a výdajů obce za měsíc únor. U
kontroly byla přítomna paní Leona Němcová. / Výsledek kontroly
viz. příloha 1 strana ./
4. Diskuze
1

Členové finančního výboru diskutovali o možnostech dalších kontrol. V diskuzi
členů finančního výboru se dohodl,že další termín setkání se uskuteční po e-mail
komunikaci.
5. Závěr

Závěr kontroly k bodu 2. kontroly majetku mobilního kluziště v areálu ZŠ
v Ostravici
Během kontroly bylo zjištěno, že mini rolba a její příslušenství v zadávací
dokumentaci, kupní smlouvě je v rozporu s předávacím protokolem ze dne 27.
11. 2017. Z předávacího protokolu je zjevné, že dodaná mini rolba disponuje 1
ks příslušenství, kdy v zadávací dokumentaci a kupní smlouvě je specifikováno
vyšší množství příslušenství (lopatkový dopravník, zametací kartáč na sníh,
pohonné hydraulické motory). Při fyzické kontrole nebylo členům finančního
výboru specifikována jednotlivá příslušenství.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, finanční výbor doporučuje
odbornou kontrolu skutečného stavu mini rolby a jejího příslušenství.

Závěr kontroly k bodu 3. pokladny OÚ Ostravice
Ač pracovníci obce toto nevnímají jako problém je na zvážení vedení obce,
případně zastupitelstva, zda neimplementovat v účetnictví obce jednotný
software, jelikož dnešní praxe je ve využívání více programů, které nemají
potřebnou kompatibilitu. Může zde docházet ke zbytečnému zdvojování úkonů.

6..Ukončení

Milan Macura závěrem poděkoval všem přítomným za účast a schůzi v 17.10 hod.
ukončil.

Zapsal: Milan Macura

2

____________________
Milan Macura

Zápis ověřili:

Mgr. et Bc. Miroslav
Štefek

Ing. Jakub Žejdlík
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Prezenční listina

z 4. schůze Finančního výboru konané dne 6.3. 2019 v 16 hodin na OÚ Ostravici

Předseda finančního výboru:
____________________
Milan Macura

Přítomní členové:
Jméno a příjmení

Lukáš Martinisko
Josef Slezák
Mgr. et. Bc. Miroslav Štefek
Ing. Jakub Žejdlík

V Ostravici 6.3. 2019

Podpis

V Ostravici 19. února 2019
Počet listů: 1
Přílohy:1/16

zastupitelstvu obce Ostravice

Kontrola mobilního kluziště obce Ostravice
V měsíci únoru proběhla kontrola mobilního kluziště pořízeného z finančních zdrojů obce Ostravice.
Kontrola byla zaměřena na fyzickou prohlídku a inventarizaci majetku kluziště, včetně jejich součástí.
Dále se kontrola zabývala komplexností všech dokumentů k pořízení kluziště.
Kontrole byl předložen výpis majetku vztahující se k mobilnímu kluzišti a fyzickou kontrolou nebyly
shledány žádné nesrovnalosti.
Výběrové řízení, smlouva, dodací listy, faktury a další dokumenty týkající se výše uvedeného jsou
úplné a mají veškeré náležitosti dle platných zákonů a směrnic.
Přílohy tohoto zápisu jsou podklady, které byly předloženy ke kontrole, nicméně byly zapůjčeny i
další dokumenty, které vzhledem pro jejich značný rozsah nebylo možné dát jako přílohu.
Během kontroly bylo zjištěno, že mini rolba a její příslušenství v zadávací dokumentaci, kupní
smlouvě je v rozporu s předávacím protokolem ze dne 27. 11. 2017. Z předávacího protokolu je
zjevné, že dodaná mini rolba disponuje 1 ks příslušenství, kdy v zadávací dokumentaci a kupní
smlouvě je specifikováno vyšší množství příslušenství (lopatkový dopravník, zametací kartáč na sníh,
pohonné hydraulické motory). Při fyzické kontrole nebylo členům finančního výboru specifikována
jednotlivá příslušenství.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, finanční výbor doporučuje odbornou kontrolu skutečného
stavu mini rolby a jejího příslušenství.
Za finanční výbor
Mgr. Jakub Žejdlík
Lukáš Martinisko
Josef Slezák
Mgr. et. Bc. Miroslav Štefek

Milan Macura
předseda finančního výboru obce Ostravice

V Ostravici 5. března 2019
Počet listů: 1
Přílohy:

zastupitelstvu obce Ostravice

Kontrola příjmů a výdajů za měsíc únor 2019
Dne 4. března 2019, byla provedena kontrola příjmů a výdajů obce za měsíc únor. U kontroly byla
přítomna paní Leona Němcová.
Pro kontrolu byla fyzicky připravena účetní uzávěrka za měsíc leden a únor, kdy k namátkové a
fyzické kontrole byl zvolen měsíc únor.
Paní Němcová vysvětlila celistvý systém účetnictví, jakožto i programy, které se k vedení účetnictví
obce používají.
Kontrola proběhla bez námitek.
Ač pracovníci obce toto nevnímají jako problém je na zvážení vedení obce, případně zastupitelstva,
zda neimplementovat v účetnictví obce jednotný software, jelikož dnešní praxe je ve využívání více
programů, které nemají potřebnou kompatibilitu. Může zde docházet ke zbytečnému zdvojování
úkonů.

Za finanční výbor
Mgr. Jakub Žejdlík
Lukáš Martinisko
Josef Slezák
Mgr. et. Bc. Miroslav Štefek

Milan Macura
předseda finančního výboru obce Ostravice

Zápis
z 5. schůze Finančního výboru konané dne 10.4.2019 v 16
Ostravice

hodin na OÚ

Přítomni: Milan Macura
Mgr. et Bc. Miroslav Štefek
Ing. Jakub Žejdlík
Josef Slezák
Lukáš Martinisko

Program:

1) Zahájení
2) Ustanovení kontrolního týmu pro kontrolu účetních dokladů
za měsíce říjen,listopad , prosinec 2018 pokladny OÚ Ostravice
3) Ustanovení kontrolního týmu pro kontrolu veřejné zakázky skleník u
ZŠ Ostravice
4) Diskuze
5) Závěr
6) Ukončení
1. Zahájení

Jednání zahájil předseda FV Milan Macura v 16 hod
2. FV ustanovil kontrolní tým pro kontrolu účetních dokladů za měsíce
říjen, listopad,prosinec 2018 pokladny OÚ Ostravice a hlasoval o tomto návrhu

kontrolní tým: Ing. Jakub Žejdlík
Mgr. et Bc. Miroslav Štefek
PRO: 5, PROTI:0 , ZDRŽEL SE:0

Kontrolní tým byl schválen.

1

3. FV ustanovil kontrolní tým pro kontrolu veřejné zakázky skleník
u ZŠ Ostravice a hlasoval o tomto návrhu

kontrolní tým: Mgr. et Bc. Miroslav Štefek
Josef Slezák

PRO: 5, PROTI:0 , ZDRŽEL SE:0

Kontrolní tým byl schválen.
4. Diskuze

Členové finančního výboru se dohodl,že další termín setkání se uskuteční po email komunikaci nebo skupinové komunikaci na WhatsAppu.
5. Závěr

Závěr kontroly k bodu 2. a 3 bude dořešen na další schůzi FV.

6..Ukončení

Milan Macura závěrem poděkoval všem přítomným za účast a schůzi v 17hod.
ukončil.

Zapsal: Milan Macura

____________________
Milan Macura
2

Zápis ověřili:

Mgr. et Bc. Miroslav
Štefek

Ing. Jakub Žejdlík

Prezenční listina
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z 5. schůze Finančního výboru konané dne 10.4. 2019 v 16 hodin na OÚ
Ostravici

Předseda finančního výboru:
____________________
Milan Macura

Přítomní členové:
Jméno a příjmení

Lukáš Martinisko
Josef Slezák
Mgr. et. Bc. Miroslav Štefek
Ing. Jakub Žejdlík

V Ostravici 10. 4. 2019

Podpis

Zápis
z 6. schůze Finančního výboru konané dne 29.4.2019 v 17 hodin na OÚ Ostravice

Přítomni: Milan Macura
Mgr. et Bc. Miroslav Štefek
Ing. Jakub Žejdlík
Josef Slezák
Lukáš Martinisko

Program:

1) Zahájení
2) Doporučení Mgr. et Bc. Miroslava Štefeka schválit FV usnesení k
veřejné zakázce kluziště.
3) Diskuze
4) Závěr
5) Ukončení
1. Zahájení

Jednání zahájil předseda FV Milan Macura v 17 hod
2. Mgr .et .Bc. Miroslav Štefek doporučuje schválit finančnímu výboru usnesení
k doporučení vedení obce pořídit právní analýzu souladu podlimitní veřejné zakázky
kluziště Ostravice se zákonem o veřejných zakázkách.

PRO:

2 Mgr. et Bc. Miroslav Štefek , Milan Macura

PROTI: 2

Josef Slezák , Lukáš Martinisko

ZDRŽEL SE: 1 Ing. Jakub Žejdlík
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3. Diskuze

Členové finančního výboru se dohodl,že další termín setkání se uskuteční po email komunikaci nebo skupinové komunikaci na WhatsAppu.
4.Závěr

Usnesení doporučení Mgr. et.Bc. Miroslava Štefka k doporučení vedení
obce pořídit právní analýzu souladu podlimitní veřejné zakázky kluziště
Ostravice se zákonem o veřejných zakázkách nebylo schváleno.

5. Ukončení

Milan Macura poděkoval všem přítomným za účast a schůzi v 18 hod. ukončil.

Zapsal: Milan Macura

____________________
Milan Macura

Zápis ověřili:

Mgr. et Bc. Miroslav Štefek

Ing. Jakub Žejdl

2

Prezenční listina

z 6. schůze Finančního výboru konané dne 29.4. 2019 v 17 hodin na OÚ
Ostravici

Předseda finančního výboru:
____________________
Milan Macura

Přítomní členové:
Jméno a příjmení

Lukáš Martinisko
Josef Slezák
Mgr. et. Bc. Miroslav Štefek
Ing. Jakub Žejdlík

V Ostravici 29. 4. 2019

Podpis

